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A férfiak és nők világszerte nagyobb személyes és politikai szabadságért, valamint a demokratikus 
intézmények elfogadtatásáért harcolnak. Biztosítani szeretnék azokat a jogokat, amelyek Bush elnök 
szerint „az emberi méltóság el nem vitatható igényeit testesítik meg”. 

A személyes kockázatok és nagy nehézségek ellenére bátor egyének és civil csoportok leplezik le az 
emberi jogokkal kapcsolatos visszaéléseket. Céljuk az etnikai és vallási kisebbségek, a munkások és a 
nők jogainak védelmezése, valamint az emberkereskedelem visszaszorítása. Azon fáradoznak, hogy 
erős civil társadalmakat hozzanak létre, biztosítsák a szabad és tisztességes választásokat, valamint 
felelős, törvényen alapuló demokráciákat hozzanak létre. 

Ezek a türelmetlen hazafiak újradefiniálják a lehetetlen eddigi határait. Valóban, néhány nemzedéknyi 
idő alatt a fejlődő világ számos országában vívták ki a szabadságot, kommunista diktatúrák omlottak 
össze és demokráciák születtek. Az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglalt jogokat 
teljesebben és több országban védelmezik, mint eddig bármikor. 

Ez a nemes munka még ma is folytatódik, de még nem fejeződött be, és elszánt ellenzőkkel kell 
szembenéznie. Nem meglepő, hogy azok, akik veszélyeztetve érzik magukat a demokratikus változások 
által, ellenállást tanúsítanak a reform támogatóival és a reform érdekében cselekvőkkel szemben. Az 
elmúlt évben tanúi lehettünk annak, hogy egyesek próbálták zaklatni és megfélemlíteni az emberi jogok 
védelmezőit és a civil szervezeteket, illetve próbálták korlátozni vagy betiltani tevékenységeiket. 
Igazságtalan törvényeket politikai fegyverként forgatva léptek fel a független nézeteket vallók ellen. Arra 
is volt példa, hogy a más véleményen lévőket törvényen kívüli eszközökkel próbálták elhallgattatni. 

A civil szervezetek vagy az emberi jogok más védelmezői elleni támadások a szabadság és a 
demokrácia alapjait ássák alá. A világ demokráciáinak kötelessége a védők védelmezése. Ma ez az 
egyik legfontosabb diplomáciai küldetésünk, és reméljük, hogy a Külügyminisztérium által készített 
2006. évi Országjelentések az emberi jogok tiszteletben tartásáról segítenek majd ebben az 
erőfeszítésben. E gondolatok jegyében nyújtom át e jelentéseket az Egyesült Államok 
Kongresszusának. 
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